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Amendamentul 301
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) în ceea ce privește accesul pe piață: (b) în ceea ce privește accesul pe piață 
pentru bunuri, servicii și achiziții;

Or. en

Amendamentul 302
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii; reamintește 
că 85 % din licitațiile publice din Uniunea 
Europeană sunt deja deschise furnizorilor 
din SUA, în timp ce doar 32 % din 
licitațiile din SUA sunt deschise 
furnizorilor din UE;

Or. en

Amendamentul 303
Alain Cadec
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
piscicole și de acvacultură, serviciile și 
achizițiile publice este important în egală 
măsură în toate cazurile, fiind necesar un 
echilibru între diferitele propuneri în aceste 
domenii;

Or. fr

Amendamentul 304
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate 
cazurile, fiind necesar un echilibru între 
diferitele propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură, fiind necesar un 
echilibru între diferitele propuneri în aceste 
domenii;

Or. en

Amendamentul 305
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii; 

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt 
reciproce și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produse, servicii și achiziții publice 
este important în egală măsură în toate 
cazurile, fiind imperios necesar un 
echilibru între diferitele propuneri în aceste 
domenii; 

Or. fr

Amendamentul 306
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate 
cazurile, fiind necesar un echilibru între 
diferitele propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt definite 
de statele membre în cadrul politicilor 
comerciale naționale;

Or. fr

Amendamentul 307
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
materii prime, energie, serviciile și 
achizițiile publice este important în egală 
măsură în toate cazurile, fiind necesar un 
echilibru între diferitele propuneri în aceste 
domenii;

Or. en

Amendamentul 308
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii; să se asigure, 
de asemenea, că natura sensibilă a 
anumitor produse și sectoare, în special 
produse agricole, este luată în 
considerare; să examineze și să analizeze 
dacă ar fi oportună excluderea de la 
negocieri a produselor considerate 
sensibile, pentru care există diferențe 
excesive în materie de standarde și pentru 
care nu pot fi asigurate condițiile de 
concurență echitabilă;

Or. fr
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Amendamentul 309
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este
important în egală măsură în toate 
cazurile, fiind necesar un echilibru între 
diferitele propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii reflectă 
așteptările și limitările ambelor părți, 
având în vedere că accesul la piață pentru 
produsele industriale și agricole, serviciile 
și achizițiile publice este diferit prin 
natura sa, în virtutea opțiunilor diferite 
ale publicului, și, prin urmare, nu pot fi 
sacrificate unele în dauna celorlalte în 
procesul de negociere a acordului;

Or. en

Amendamentul 310
Salvatore Cicu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii; de asemenea, 
să se asigure că accesul pe piață în 
diferite sectoare reprezintă o oportunitate 
reală, în special pentru IMM-uri, pentru 
care barierele în calea comerțului 
transatlantic sunt uneori insurmontabile 
și care, tocmai din cauza dimensiunii lor 
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mici sau medii, nu sunt în măsură să facă 
față provocărilor reprezentate de 
internaționalizare; 

Or. it

Amendamentul 311
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate 
cazurile, fiind necesar un echilibru între 
diferitele propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în toate domeniile sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură;

Or. en

Amendamentul 312
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și reflectă așteptările ambelor 
părți, având în vedere că accesul la piață 
pentru produsele industriale și agricole, 
serviciile și achizițiile publice este 
important în egală măsură în toate cazurile, 
fiind necesar un echilibru între diferitele 
propuneri în aceste domenii;

(i) să se asigure că ofertele privind accesul 
pe piață în diferitele domenii sunt la fel de 
ambițioase și de transparente și reflectă 
așteptările ambelor părți, având în vedere 
că accesul la piață pentru produsele 
industriale și agricole, serviciile și 
achizițiile publice este important în egală 
măsură în toate cazurile, fiind necesar un 
echilibru între diferitele propuneri în aceste 
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domenii;

Or. en

Amendamentul 313
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul i – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. să urmărească adoptarea unui pachet 
de măsuri privind mobilitatea și 
instituirea reciprocității totale a vizelor 
pentru cetățenii din toate statele membre 
ale UE, întrucât facilitarea regimului 
vizelor pentru furnizorii de servicii si 
exportatorii de bunuri europeni este unul 
dintre elementele-cheie pentru ca acest 
regim să profite din plin de acordul TTIP;

Or. hr

Amendamentul 314
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să se asigure că negocierile privind 
accesul pe piață acoperă toate nivelurile 
de guvernare, care este practica comună 
în UE, din păcate nu și în SUA;

Or. en

Amendamentul 315
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să ia în considerare utilizarea unor 
indicatori economici care vor măsura 
orice dezechilibru generat de deschiderea
pieței;

Or. en

Amendamentul 316
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 317
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

eliminat

Or. it

Amendamentul 318
Ulrike Müller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți, 
îndeosebi în sectorul agricol;

Or. en

Amendamentul 319
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale;

Or. en

Amendamentul 320
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
faptul că pot exista o serie de produse
sensibile de ambele părți ale căror liste 
complete vor fi aprobate în cursul 
procesului de negociere;

Or. en
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Amendamentul 321
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți; în 
ceea ce privește produsele sensibile, 
solicită Comisiei să prezinte o evaluare a 
concesiunilor acceptate în toate 
acordurile deja semnate și în cele în curs 
de negociere; produsele sensibile ar trebui 
să facă obiectul unui tratament special și 
diferențiat, care ar trebui să constea fie în 
menținerea actualelor linii tarifare, fie în 
excluderea lor de la negocieri;

Or. en

Amendamentul 322
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze eliminarea tuturor tarifelor 
vamale, precum și eliminarea și/sau 
reducerea barierelor netarifare
respectând, totodată, produsele sensibile de 
ambele părți;

Or. pt

Amendamentul 323
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți; să fie 
de acord, în special, că pentru produsele 
agricole ar trebui negociate și puse în 
aplicare perioade de tranziție și 
contingente tarifare adecvate;

Or. fr

Amendamentul 324
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele agricole și industriale sensibile 
de ambele părți;

Or. en

Amendamentul 325
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor (ii) să evalueze costul concret și 
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tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

beneficiile pentru economie și pentru 
bugetele UE și ale statelor membre ale 
eliminării contingentului tarifar rămas, 
deja foarte scăzut, aplicat de cei doi 
parteneri, sector cu sector și țară cu țară;

Or. en

Amendamentul 326
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tarifelor 
vamale, dacă este posibil, respectând, 
totodată, necesitatea de a proteja
produsele sensibile de ambele părți;

Or. en

Amendamentul 327
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale;

Or. en

Amendamentul 328
Christofer Fjellner
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale și a contingentelor 
tarifare, respectând, totodată, produsele 
sensibile de ambele părți;

Or. en

Amendamentul 329
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți;

(ii) să vizeze către eliminarea tuturor 
tarifelor vamale, respectând, totodată, 
produsele sensibile de ambele părți, 
remarcând faptul că CETA ar putea fi un 
punct de referință util în această privință;

Or. en

Amendamentul 330
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să introducă dispoziții suplimentare 
privind vulnerabilitatea, care vor permite 
excluderea sectoarelor sensibile din orice 
acord comercial final; toate dispozițiile 
convenite ar trebui să fie elaborate pe 
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baza consultării părților interesate 
relevante și a comitetelor interesate;

Or. en

Amendamentul 331
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iia) să țină cont de faptul că legislația UE 
privind schimbările climatice, protecția 
mediului, munca, siguranța 
consumatorilor și bunăstarea animalelor 
impune costuri disproporționate asupra 
întreprinderilor din UE, care – în multe 
sectoare –, nu sunt suportate de 
industriile similare din Statele Unite, 
oferindu-le acestora din urmă avantaje de 
costuri și de reglementare în domeniile 
respective, motiv pentru care Comisia 
Europeană este încurajată să protejeze 
aceste sectoare, incluzând, dar fără a se 
limita la negocierea celor mai lungi 
perioade de tranziție posibile;

Or. en

Amendamentul 332
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iib) să includă o clauză de salvgardare 
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ambițioasă care să prevadă, de asemenea, 
măsuri ce abordează deteriorarea 
condițiilor de muncă și de mediu;

Or. en

Amendamentul 333
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor, al tehnologiilor 
ecologice sau al serviciilor de transport;

Or. en

Amendamentul 334
Salvatore Cicu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport, precum și interese ofensive în 
sectorul agroalimentar;

Or. it
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Amendamentul 335
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că statele 
membre au tot interesul să își protejeze 
propriile rețele și infrastructuri care țin de 
servicii publice naționale sau de 
monopoluri naturale a căror exploatare 
este delegată unei entități private sau 
semiprivate;

Or. fr

Amendamentul 336
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport, precum și în domeniul 
mobilității, și că este important ca 
prestatorii de servicii să fie ajutați să 
obțină acces pe piața americană;

Or. pt

Amendamentul 337
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile serviciilor profesionale, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

Or. en

Amendamentul 338
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de
transport; să aibă în vedere, de asemenea, 
faptul că, fără TTIP, balanța comercială 
a serviciilor este în favoarea UE și că 
unele dispoziții din acordul propus în 
forma sa actuală ar diminua acest 
avantaj;

Or. en

Amendamentul 339
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să se asigure că TTIP nu va aduce 
sub nicio formă atingere Protocolului 
nr. 26 din TFUE, care stipulează că 
valorile comune ale Uniunii în legătură 
cu serviciile de interes economic general 
se referă, în special, la: rolul esențial și 
competențele discreționare ample ale 
autorităților naționale, regionale și locale 
în ceea ce privește furnizarea, punerea în 
funcțiune și organizarea serviciilor de 
interes economic general într-un mod 
care să răspundă cât mai bine nevoilor 
utilizatorilor; diversitatea existentă la 
nivelul diferitelor servicii de interes 
economic general și diferențele dintre 
nevoile și preferințele utilizatorilor, care 
pot rezulta din circumstanțe geografice, 
sociale sau culturale diferite; un nivel de 
calitate ridicat, siguranță și accesibilitate, 
tratamentul egal și promovarea accesului 
universal și a drepturilor utilizatorilor; 

Or. en

Amendamentul 340
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor, al reportajelor 
jurnalistice și mass-media sau al 
serviciilor de transport;

Or. de



AM\1055725RO.doc 21/124 PE552.120v01-00

RO

Amendamentul 341
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că, în calitate 
de primă putere comercială în lume, 
Uniunea Europeană are tot interesul de a 
prelua ofensiva în cadrul tuturor 
negocierilor, îndeosebi în sectorul 
serviciilor, de exemplu în domeniile 
sectorului ingineriei, al telecomunicațiilor 
sau al serviciilor de transport;

Or. fr

Amendamentul 342
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în
domeniile serviciilor înalt specializate, al
sectorului ingineriei, al telecomunicațiilor,
al serviciilor de transport și al finanțelor;

Or. de

Amendamentul 343
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există (iii) să țină seama de faptul că există 
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importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport, dar și al intereselor defensive 
importante, de exemplu educația, 
sănătatea și serviciile mass-media;

Or. en

Amendamentul 344
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, de exemplu în 
domeniile sectorului ingineriei, al 
telecomunicațiilor sau al serviciilor de 
transport;

(iii) să țină seama de faptul că există 
importante interese ofensive pentru UE în 
sectorul serviciilor, care vor genera 85 % 
din viitoarele locuri de muncă în UE și 
care impun un rezultat ambițios,de 
exemplu în domeniile sectorului ingineriei, 
al finanțelor telecomunicațiilor sau al 
serviciilor medicale, profesionale și de 
transport;

Or. en

Amendamentul 345
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să țină cont de faptul că balanța în 
domeniul serviciilor este în mod constant 
în favoarea UE și că opțiunea de a 
considera serviciile drept interes ofensiv 
față de SUA va obliga UE să acorde 
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concesii importante în ceea ce privește 
deschiderea sectoarelor publice de servicii 
și bunuri comune pentru o concurență 
deschisă, cu consecințele foarte 
dăunătoare pentru bunăstarea cetățenilor 
europeni;

Or. en

Amendamentul 346
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii – litera b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să recunoască faptul că accesul 
universal la bunuri comune, precum apa, 
educația, asistența medicală, este o 
componentă-cheie a cetățeniei europene, 
care trebuie protejată în continuare 
împotriva oricărei privatizări și 
liberalizări suplimentare;

Or. en

Amendamentul 347
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iii – litera c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să ia în considerare în continuare 
impactul TTIP asupra exploatațiilor 
agricole familiale mici și mijlocii, care se 
vor confrunta cu o concurență sporită și 
din cauza modelelor de agricultură 
intensivă dezvoltate în SUA și a nivelului 
mai scăzut al standardelor sociale, de 
mediu, de sănătate și de bunăstare a 
animalelor. Mai mult decât atât, o 
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protecție specială trebuie acordată micilor 
producători de carne și lactate, care vor fi 
puternic afectați de concurența crescută și 
denaturată cu SUA;

Or. en

Amendamentul 348
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să promoveze recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale;

Or. pt

Amendamentul 349
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să sporească accesul la piața de 
telecomunicații din SUA pentru furnizorii 
din UE, căutând eliminarea plafoanelor 
impuse de SUA capitalurilor străine și 
asigurând un acces neprohibitiv la 
rețelele americane; să transmită un 
semnal puternic în favoarea unei 
economii digitale transatlantice în spiritul 
accesului reciproc pe piață și al unor 
condiții de concurență echitabile reciproc 
avantajoase; și să sublinieze faptul că 
politicile favorabile concurenței pot 
stimula întreprinderile să fie mai 
eficiente, mai inovatoare și să investească 
mai mult;

Or. en
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Amendamentul 350
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Tadeusz 
Zwiefka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Andrey Kovatchev, Eva 
Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să asigure condițiile reciproc 
avantajoase ale pachetului privind 
mobilitatea, care să includă facilitarea 
vizelor pentru prestatorii de bunuri și 
servicii din toate statele membre și să le 
recunoască calificările tehnice și 
profesionale;

Or. en

Amendamentul 351
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iiia) să se asigure că sectorul serviciilor 
de telecomunicații nu face obiectul 
niciunei armonizări, deoarece ar fi în 
detrimentul intereselor clienților 
europeni;

Or. en

Amendamentul 352
Marine Le Pen
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate 
în mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 353
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public, 
asigurând autonomia organizațională 
totală a autorităților publice;

Or. en
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Amendamentul 354
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate 
în mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii asigurându-se totodată că 
acordul nu exclude noile servicii, care vor 
reprezenta baza viitoarei noastre creșteri 
economice și că eventualele clauze „status 
quo” și „de reținere” se aplică numai 
dispozițiilor privind nediscriminarea și 
permit o flexibilitate suficientă pentru a 
readuce serviciile înapoi sub controlul 
public;

Or. en

Amendamentul 355
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă negativă”, conform 
căreia serviciile de la a căror furnizare 
întreprinderile străine urmează a fi 
excluse sunt menționate în mod explicit, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

Or. de
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Amendamentul 356
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă fie pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public, fie 
pentru a ține seama de crearea de noi 
servicii, în funcție de evoluții;

Or. fr

Amendamentul 357
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate 
în mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 

(iv) având în vedere volumul și 
semnificația comerțului transatlantic cu 
servicii, creșterea în continuare a 
accesului pe piață pentru servicii ar trebui 
să fie facilitată prin intermediul 
„abordării de tip listă pozitivă”, pentru a 
se asigura că serviciile noi și inovatoare 
care pătrund pe piață vor fi acoperite în 
mod automat și să nu vor fi împiedicate de 
proceduri complexe și birocratice;
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serviciile înapoi sub controlul public;

Or. en

Amendamentul 358
Salvatore Cicu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă negativă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt incluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

Or. it

Amendamentul 359
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
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privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

privind nediscriminarea; trebuie asigurată 
o flexibilitate adecvată pentru a readuce 
serviciile publice care au atins deja un 
nivel ridicat de liberalizare sub controlul 
autorităților locale;

Or. de

Amendamentul 360
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate 
în mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să se asigure că declarația comună 
UE-SUA din 20 martie 2015 privind 
serviciile publice este respectată în 
totalitate, ceea ce va permite 
îmbunătățirea accesului la piață pentru 
servicii în conformitate cu o „abordare de 
tip listă pozitivă”, după cum s-a convenit 
în acordurile anterioare; să se asigure că 
acordul oferă ambelor părți un acces 
semnificativ la piață în domeniul 
serviciilor, limitând excluderile;

Or. en

Amendamentul 361
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bolesław G. Piecha, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii, printr-o recunoaștere 
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„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

reciprocă a prestatorilor de servicii 
profesionale din UE, în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

Or. en

Amendamentul 362
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că nu se 
include în acord nicio clauză „status quo” 
și „de reținere” și se permite o flexibilitate 
suficientă pentru a readuce serviciile înapoi 
sub controlul public;

Or. de

Amendamentul 363
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să se asigure că negocierile în 
domeniul liberalizării serviciilor vor fi 
continuate în conformitate cu o „abordare 
de tip listă pozitivă”, conform căreia 
serviciile în cazul cărora se aplică 
angajamentele în materie de liberalizare
sunt menționate în mod explicit; este 
interzisă utilizarea oricărei forme de 
„abordare de tip listă negativă”, precum și 
includerea de clauze „status quo” și „de 
reținere”; 

Or. en

Amendamentul 364
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate 
în mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să structureze accesul la piață pentru 
servicii în aceleași condiții precum 
acordul de liber schimb UE-Canada, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

Or. de

Amendamentul 365
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii și să adopte o „abordare de 
tip listă negativă” ca bază a liberalizării 
serviciilor, conform căreia toate serviciile 
ce urmează a fi deschise întreprinderilor 
străine sunt excluse, garantându-se faptul 
că sectoarele de servicii inovatoare sau 
anterior necunoscute nu trebuie excluse 
în mod automat de pe piață, asigurându-
se, în același timp, că eventualele clauze 
„status quo” și „de reținere” se aplică 
numai dispozițiilor privind nediscriminarea 
și permit o flexibilitate suficientă pentru a 
readuce serviciile înapoi sub controlul 
public;

Or. de

Amendamentul 366
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii și tratamentul la nivel 
național în conformitate cu o „abordare de 
tip listă pozitivă”, conform căreia serviciile 
ce urmează a fi deschise întreprinderilor 
străine și condițiile de tratament național
sunt menționate în mod explicit, iar 
serviciile nou dezvoltate și anterior 
inexistente sunt excluse, asigurându-se, în 
același timp, că autoritățile publice au 
întotdeauna posibilitatea de a recâștiga 
controlul public asupra serviciilor de 
interes general liberalizate; 

Or. en
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Amendamentul 367
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă negativă”, conform 
căreia serviciile ce urmează să excludă 
întreprinderile străine sunt menționate în 
mod explicit;

Or. es

Amendamentul 368
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate 
în mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
abordare care să apere dreptul guvernelor 
de a reglementa, care să asigure protecție 
serviciilor și utilităților publice, dar care 
să și încurajeze inovarea și să consolideze 
posibilitățile de acces pentru bunurile și 
serviciile inovatoare atât pe piața 
europeană, cât și pe cea americană;
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Or. en

Amendamentul 369
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse, asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

(iv) să sporească accesul la piață pentru 
servicii prin eliminarea barierelor de 
lungă durată din calea accesului pe piață, 
asigurând societăților din UE un 
tratament nu mai puțin favorabil în SUA 
decât societăților din SUA, în conformitate 
cu o „abordare de tip listă negativă”, 
conform căreia serviciile ce urmează a fi 
excluse din acord sunt menționate în mod 
explicit, considerând că o astfel de 
abordare aduce nu numai un plus de 
certitudine și de transparență pentru 
operatori, ci va crea premisele unui 
„acord viu” flexibil, cu posibilitatea de a 
include servicii viitoare în acord;

Or. en

Amendamentul 370
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 

(iv) să îmbunătățească accesul la piață 
pentru servicii în conformitate cu o 
„abordare de tip listă pozitivă”, conform 
căreia serviciile ce urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate în 
mod explicit, iar serviciile noi sunt excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
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eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public;

eventualele clauze „status quo” și „de 
reținere” se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile înapoi sub controlul public; să se 
asigure că TTIP nu se bazează pe „o 
abordare de tip listă negativă”, nici pe o 
„abordare mixtă”;

Or. en

Amendamentul 371
Maria Noichl, Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) ar trebui introdusă o clauză de 
exceptare orizontală pentru a păstra 
dreptul UE și al statelor sale membre de a 
lua decizii, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, cu privire la toate măsurile 
existente și viitoare pentru toate obligațiile 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
către autoritățile locale, precum și de a 
lua decizii în mod independent, în toate 
sectoarele;

Or. de

Amendamentul 372
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să asigure recunoașterea reciprocă a 
calificărilor profesionale între părți, în 
special prin crearea unui cadru juridic cu 
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statele federale care au atribuții de 
reglementare în acest domeniu, și să 
promoveze mobilitatea peste Atlantic prin 
facilitarea vizelor pentru lucrători;

Or. en

Amendamentul 373
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să consacre în textul tratatului 
dreptul guvernelor de a proteja și a 
dezvolta serviciile publice și libertatea 
acestora de a reglementa organizarea, 
finanțarea și modurile de furnizare a 
acestor servicii;

Or. en

Amendamentul 374
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ivb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ivb) să afirme că serviciile cu o 
componentă culturală nu vor fi incluse în 
acord, mai ales că nu există o definiție 
comună și cunoscută anterior a culturii, a 
serviciilor culturale și a produselor în 
sensul prezentului acord;

Or. en
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Amendamentul 375
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) negocierile ar trebui să abordeze în 
mod semnificativ restricțiile actuale 
impuse de SUA asupra serviciilor de 
transport maritim și aerian deținute de 
întreprinderile europene, inclusiv în ce 
privește participarea străină la 
proprietatea asupra întreprinderilor 
aeriene și reciprocitatea în ceea ce 
privește cabotajul, precum și verificarea 
încărcăturilor maritime;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 376
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, inclusiv în ce privește 
participarea străină la proprietatea asupra 
întreprinderilor aeriene și reciprocitatea în 
ceea ce privește cabotajul, precum și 
verificarea încărcăturilor maritime;

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, inclusiv în ce privește 
participarea străină cu capital și
proprietatea străină asupra întreprinderilor 
aeriene și reciprocitatea în ceea ce privește 
cabotajul, precum și verificarea 
încărcăturilor maritime și dezvoltarea 
rețelelor;

Or. fr
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Amendamentul 377
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, inclusiv în ce privește 
participarea străină la proprietatea asupra 
întreprinderilor aeriene și reciprocitatea în 
ceea ce privește cabotajul, precum și 
verificarea încărcăturilor maritime;

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, inclusiv în ce privește 
participarea străină la proprietatea asupra 
întreprinderilor aeriene și reciprocitatea în 
ceea ce privește cabotajul, precum și 
verificarea încărcăturilor maritime, și să 
garanteze că nu sunt compromise 
condițiile de muncă europene, nivelul de 
protecție a mediului, sănătatea oamenilor 
și siguranța la locul de muncă, în vreme 
ce evaluarea efectelor socioeconomice și 
de mediu ale investițiilor în infrastructura 
de transport trebuie să îndeplinească 
standardele europene și ale statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 378
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, inclusiv în ce privește 
participarea străină la proprietatea asupra 
întreprinderilor aeriene și reciprocitatea în 

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ și să elimine restricțiile 
actuale impuse de SUA asupra serviciilor 
de transport maritim și aerian deținute de 
întreprinderile europene, inclusiv în ce 
privește participarea străină la proprietatea 
asupra întreprinderilor aeriene și 
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ceea ce privește cabotajul, precum și 
verificarea încărcăturilor maritime;

reciprocitatea în ceea ce privește cabotajul, 
precum și verificarea încărcăturilor 
maritime;

Or. de

Amendamentul 379
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, Ulrike Müller, Petras 
Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, inclusiv în ce privește 
participarea străină la proprietatea 
asupra întreprinderilor aeriene și 
reciprocitatea în ceea ce privește 
cabotajul, precum și verificarea 
încărcăturilor maritime;

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, care sunt rezultatul unor 
legislații precum Legea Jones, Foreign 
Dredging Act (legea privind activitățile de 
dragare străine), Federal Aviation Act 
(legea aviației federale) și US Air 
Cabotage Law (legea cabotajului aerian) 
și care îngreunează considerabil accesul 
pe piață al întreprinderilor din UE, 
precum și inovarea însăși în Statele Unite;

Or. en

Amendamentul 380
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, inclusiv în ce privește 

(v) negocierile ar trebui să abordeze în mod 
semnificativ restricțiile actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 
maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, inclusiv în ce privește 
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participarea străină la proprietatea asupra 
întreprinderilor aeriene și reciprocitatea în 
ceea ce privește cabotajul, precum și 
verificarea încărcăturilor maritime;

participarea străină la proprietatea asupra 
întreprinderilor aeriene și reciprocitatea în 
ceea ce privește cabotajul, precum și 
verificarea încărcăturilor maritime; în acest 
sens, abrogarea „Jones Act” ar trebui 
considerată o condiție prealabilă pentru 
TTIP;

Or. en

Amendamentul 381
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul va (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(va) solicită ca măsurile de retorsiune 
care implică interdicții, restricții privind 
accesul la piață sau taxe vamale excesiv 
de mari pentru anumite produse 
alimentare, asociate unui context 
geopolitic, să nu mai fie acceptate de către 
parteneri, așa cum au fost și încă mai 
sunt, decât pe baza unor motive reale și 
total lipsite de ambiguități; regretă 
efectele negative a ceea ce poate fi 
calificat drept un embargo alimentar; 
solicită înființarea unui grup de lucru 
transparent care să implice SUA, Comisia 
Europeană, statele membre ale UE, 
producătorii și alte întreprinderi 
interesate, astfel încât să se poarte discuții 
periodice asupra produselor care fac 
obiectul restricțiilor, pentru a elimina 
orice îndoială cu privire la motivele 
invocate;

(Des produits tels que la mimolette, le 
camembert, le vin, le roquefort, le foie 
gras, sont régulièrement victimes de ce 
type de mesures liées au contexte 
géopolitique comme ce fut le cas durant la 
guerre en Irak en 2003 ou dès lors que 
l'Union européenne invoque des refus sur 
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l'importation de certains produits tel que le 
boeuf aux hormones américain.)

Or. fr

Amendamentul 382
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul va (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(va) să continue eforturile în curs pentru 
a realiza condiții de concurență echitabile 
în sectorul transportului aerian prin 
abordarea unor aspecte în TTIP, cum ar 
fi restricțiile severe din SUA în ceea ce 
privește proprietatea străină, controlul 
asupra companiilor aeriene și 
dezechilibrul dintre restricțiile impuse de 
SUA asupra drepturilor de cabotaj ale 
companiilor aeriene europene; să 
respingă validitatea argumentelor 
avansate de SUA pentru a menține aceste 
restricții, invocând considerente de 
securitate națională; mai mult decât atât, 
să își intensifice eforturile în cadrul 
actualelor negocieri privind acordul 
aerian cu Statele Unite și să stabilească 
un calendar paralel pentru această 
negociere;

Or. en

Amendamentul 383
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul va (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(va) să asigure respectarea standardelor 
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de siguranță, de mediu, de protecție și 
confidențialitate a datelor în sectorul 
transporturilor și să garanteze 
reciprocitatea și transparența în cadrul 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 384
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vb) încurajează, în cadrul dezvoltării 
previzibile a pieței rutelor transatlantice, 
autoritățile americane și europene să se 
asigure că standardele noastre sociale și 
fiscale sunt respectate de către furnizorii 
de servicii (întreprinderi), pentru a se 
evita orice concurență neloială;

Or. fr

Amendamentul 385
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vb) să continue eforturile în curs pentru 
realizarea unui mediu concurențial 
echitabil în sectorul transportului maritim 
având în vedere restricțiile actuale grave 
prevăzute de legislația SUA în materie de 
cabotaj care sunt reglementate prin Legea 
Jones (Legea privind marina comercială 
din 1920), în temeiul căreia, vasele 
americane, printre altele: (i) sunt supuse 
unor restricții în cazul unor servicii de 
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reparație și conversie efectuate în afara 
SUA; și (ii) sunt supuse obligației de a 
declara, înregistra și plăti o taxă vamală 
de import de 50 % la revenirea în SUA 
dacă apelează la un șantier naval din 
străinătate pentru lucrări de reparații sau 
instalarea anumitor echipamente și (iii) 
navele UE nu pot naviga între porturi din 
Statele Unite; aceste restricții sunt în 
contradicție totală cu faptul că în SUA nu 
există cerințe de tipul „fabricat în SUA” 
pentru niciun alt mod de transport și că 
această situație are drept consecință 
interdicția efectivă pentru industria 
construcțiilor navale din UE de a vinde 
nave care să deservească apele teritoriale 
americane, situația fiind valabilă și în 
privința lucrărilor de reparare și 
întreținere a navelor; mai mult decât atât, 
să evidențieze faptul că UE nu exclude 
producătorii maritimi din SUA sau din 
oricare alte țări terțe; având în vedere 
importanța strategică a companiilor 
europene producătoare de nave, să 
asigure reciprocitatea și să excludă acest 
protecționism extrem din partea SUA în 
contextul TTIP, acționând în direcția 
abrogării Legii Jones;

Or. en

Amendamentul 386
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vb) să protejeze sectorul transportului 
public european și să prevadă o exceptare 
specială pentru acest sector în TTIP;

Or. en
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Amendamentul 387
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vc) să se asigure că UE permite 
armonizarea cu standardele SUA numai 
cu condiția ca în fiecare caz să fie 
respectate sau îmbunătățite standardele 
UE privind siguranța vehiculelor (printre 
care, omologarea de tip a vehiculelor), 
ținând cont de impactul semnificativ al 
acestora asupra siguranței rutiere;

Or. en

Amendamentul 388
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și 
educația), acordând autorităților 
naționale și locale suficient spațiu de 
manevră pentru a legifera în interesul 
public; în acest sens, ar fi foarte utilă o 
declarație comună care să reflecte 
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude aceste sectoare de la discuții;

eliminat

(See 20 March 2015 Joint Statement on 
Public Services and AM to b.iv)

Or. en
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Amendamentul 389
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și 
educația), acordând autorităților 
naționale și locale suficient spațiu de 
manevră pentru a legifera în interesul 
public; în acest sens, ar fi foarte utilă o 
declarație comună care să reflecte 
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude aceste sectoare de la discuții;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 390
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
nelimitând spațiul de manevră al
autorităților naționale și locale suficient 
pentru a legifera în interesul public; în 
acest sens, ar fi foarte utilă o declarație 
comună care să reflecte angajamentul clar 
al negociatorilor de a exclude aceste 
sectoare de la discuții;

Or. en
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Amendamentul 391
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, 
ar fi foarte utilă o declarație comună care 
să reflecte angajamentul clar al
negociatorilor de a exclude aceste 
sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public, cunoscând 
faptul că mandatul de negociere al UE 
stipulează clar că dreptul de reglementare 
este ferm și că serviciile publice se află 
sub controlul statelor membre;

Or. en

Amendamentul 392
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, 
ar fi foarte utilă o declarație comună care 
să reflecte angajamentul clar al 
negociatorilor de a exclude aceste 
sectoare de la discuții;

(vi) să se angajeze să autorizeze excepții 
fără ambiguități, în funcție de cerințele 
statelor membre, în cazul serviciilor 
sensibile, cum sunt serviciile și utilitățile 
publice (inclusiv apa, sănătatea, sistemele 
de securitate socială și educația), acordând 
autorităților naționale și locale dreptul de a 
legifera în interesul public;

Or. fr
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Amendamentul 393
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure introducerea unei 
exceptări explicite, pe baza articolului 14 
din TFUE coroborat cu Protocolul 26, a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public. Această 
exceptare ar trebui să se aplice indiferent 
de natura, de furnizorul și de finanțarea 
serviciului. În acest sens, ar fi foarte utilă o 
declarație comună care să reflecte 
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude sectoarele în cauză de la discuții;

Or. de

Amendamentul 394
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, 
ar fi foarte utilă o declarație comună care 
să reflecte angajamentul clar al 
negociatorilor de a exclude aceste 
sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public, fapt clar 
exprimat de către negociatori în 
declarația lor comună privind excluderea 
serviciilor publice din sfera de aplicare a 
TTIP;
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Or. fr

Amendamentul 395
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a
legifera în interesul public; în acest sens, 
salută declarația comună care reflectă
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude sectoarele în cauză de la discuții;

Or. hr

Amendamentul 396
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, 
transpunerea declarației comune, recent 
publicate, care reflectă angajamentul clar 
al negociatorilor de a exclude aceste 
sectoare de la discuții, într-o clauză 
standard neechivocă și larg acceptată, ar 
fi foarte utilă;

Or. en
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Amendamentul 397
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, 
ar fi foarte utilă o declarație comună care 
să reflecte angajamentul clar al 
negociatorilor de a exclude aceste sectoare 
de la discuții;

(vi) să asigure o excludere explicită a 
serviciilor publice, astfel cum sunt 
menționate la articolul 14 din TFUE, de 
la domeniul de aplicare a TTIP, prin 
introducerea unei exceptări generale în 
textul de bază al acordului pentru toate
serviciile publice, actuale și viitoare, care 
să acopere toate serviciile de natură non-
economică de interes general și serviciile 
de interes economic general (inclusiv, dar 
fără a se limita la, apa, sănătatea, serviciile 
sociale, sistemele de securitate socială și 
educația), să se asigure că autoritățile
naționale și locale își păstrează capacitatea 
deplină de a introduce, adopta, menține 
sau abroga orice măsură privind 
organizarea, finanțarea, furnizarea și 
executarea serviciilor publice, prevăzute 
la articolul 106 din TFUE și în 
Protocolul 26 din TFUE; această 
excludere nu ar trebui să se aplice dacă 
serviciile în cauză sunt organizate sub 
formă de monopol, funcționând în baza 
unor drepturi exclusive sau în alt mod, și 
dacă sunt finanțate și/sau prestate public 
sau privat; ia act de declarația comună 
care reflectă angajamentul clar al 
negociatorilor de a exclude aceste sectoare 
de la discuții;

Or. en
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Amendamentul 398
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o protecție considerabilă 
și o exceptare adecvată a serviciilor 
sensibile, cum sunt serviciile și utilitățile 
publice (inclusiv apa, sănătatea, sistemele 
de securitate socială și educația), acordând 
autorităților naționale și locale suficient 
spațiu de manevră pentru a legifera în 
interesul public; în acest sens, ar fi foarte 
utilă o declarație comună care să reflecte 
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude aceste sectoare de la discuții;

Or. de

Amendamentul 399
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, 
ar fi foarte utilă o declarație comună care 
să reflecte angajamentul clar al 
negociatorilor de a exclude aceste sectoare 
de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; salută 
declarația comună care reflectă
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude sectoarele în cauză de la discuții;

Or. de
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Amendamentul 400
Maria Noichl, Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; o exceptare 
explicită, pe baza articolului 14 din TFUE 
coroborat cu Protocolul 26, ar trebui 
ancorată în tratat pentru aceste servicii, 
indiferent cine le furnizează și indiferent 
de modul în care sunt furnizate și 
finanțate; în acest sens, ar fi foarte utilă o 
declarație comună care să reflecte 
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude aceste sectoare de la discuții;

Or. de

Amendamentul 401
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la orice 
obligație de privatizare;
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Or. de

Amendamentul 402
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, 
ar fi foarte utilă o declarație comună care 
să reflecte angajamentul clar al
negociatorilor de a exclude aceste sectoare 
de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; salută 
declarația comună care reflectă poziția 
clară a negociatorilor, potrivit căreia 
serviciile publice sunt excluse din TTIP;

Or. en

Amendamentul 403
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea,
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, 
ar fi foarte utilă o declarație comună care 
să reflecte angajamentul clar al 
negociatorilor de a exclude aceste 
sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sistemele 
de sănătate, de securitate socială și 
educația) și serviciile de interes general 
precum cele prevăzute în Protocolul 
nr. 26 din TFUE, acordând autorităților 
naționale și locale suficient spațiu de 
manevră pentru a legifera în interesul 
public;
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Or. fr

Amendamentul 404
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure că nu există nicio 
obligație, directă sau indirectă, de a 
privatiza întreprinderi de stat și să se 
asigure o exceptare adecvată a serviciilor 
sensibile, cum sunt serviciile și utilitățile 
publice (inclusiv apa, sănătatea, sistemele 
de securitate socială și educația), acordând 
autorităților naționale și locale suficient 
spațiu de manevră pentru a legifera în 
interesul public; în acest sens, ar fi foarte 
utilă o declarație comună care să reflecte 
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude aceste sectoare de la discuții;

(This amendment is based on a proposal by 
the Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband.)

Or. de

Amendamentul 405
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 

(vi) să excludă în mod explicit de la 
negocieri serviciile sensibile, cum sunt 
serviciile și utilitățile publice (inclusiv 
serviciile sociale, de sănătate și de apă, 
sistemele de securitate socială și 
învățământul public și privat), pentru a 
păstra în totalitate spațiul de manevră al
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fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

autorităților naționale, regionale și locale 
pentru a legifera în interesul public, mai 
ales în ceea ce privește definirea, 
organizarea, furnizarea și executarea 
serviciilor de interes general; trebuie 
garantată o excludere clară și fără 
ambiguități a tuturor tipurilor de sisteme 
și de prestații de securitate socială 
finanțate și asigurate de instituțiile de 
securitate socială; în acest sens, ar fi foarte 
utilă o declarație comună care să reflecte 
angajamentul clar al negociatorilor de a 
exclude aceste sectoare de la discuții;

Or. en

Amendamentul 406
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens,
ar fi foarte utilă o declarație comună care 
să reflecte angajamentul clar al 
negociatorilor de a exclude aceste sectoare 
de la discuții;

(vi) să se asigure includerea de rezerve 
pentru serviciile și utilitățile publice 
(inclusiv apa, sănătatea, sistemele de 
securitate socială și educația), în 
conformitate cu acordurile comerciale 
existente sau recent încheiate de UE, 
permițând autorităților naționale și locale 
să legifereze în interesul public; în acest 
sens, salută declarația comună care 
reflectă angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

Or. en

Amendamentul 407
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vi
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții;

(vi) să se asigure o exceptare adecvată a 
serviciilor sensibile, cum sunt serviciile și 
utilitățile publice (inclusiv apa, sănătatea, 
sistemele de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public; în acest sens, ar 
fi foarte utilă o declarație comună care să 
reflecte angajamentul clar al negociatorilor 
de a exclude aceste sectoare de la discuții; 
mai mult decât atât, o excludere clară a 
tuturor sistemelor de securitate socială ar 
trebui să fie o condiție prealabilă pentru 
TTIP;

Or. en

Amendamentul 408
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să se asigure că National Health 
Service (NHS) din Regatul Unit este 
exclus în totalitate de la toate dispozițiile 
TTIP;

Or. en

Amendamentul 409
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să asigure recunoașterea reciprocă a 
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calificărilor profesionale între părți și 
promovarea mobilității transatlantice prin 
facilitarea intrării lucrătorilor de înaltă 
calificare în sectoarele acoperite de TTIP;

Or. en

Amendamentul 410
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să solicite contestarea măsurilor
protecționiste cuprinse în Buy American 
Act și în American Job Act, în legătură cu 
produsele europene în domeniul de 
aplicare al TTIP; să autorizeze Comisia 
Europeană să aibă în vedere dezvoltarea 
unui sistem echivalent care să favorizeze 
produsele europene în domeniul 
achizițiilor publice în detrimentul 
produselor americane în cazul în care nu 
s-au înregistrat progrese până la sfârșitul 
negocierilor;

Or. fr

Amendamentul 411
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) în special, să respecte dispozițiile 
articolului 168 din TFUE: „Acțiunea 
Uniunii respectă responsabilitățile statelor 
membre în ceea ce privește definirea 
politicii lor de sănătate, precum și 
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organizarea și prestarea de servicii de 
sănătate și de îngrijire medicală. 
Responsabilitățile statelor membre includ 
administrarea serviciilor de sănătate și de 
îngrijire medicală, precum și repartizarea 
resurselor care sunt alocate acestora”;

Or. en

Amendamentul 412
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să se asigure că se respectă 
suveranitatea organizațională a 
autorităților municipale și locale ca parte 
esențială a dreptului la autonomie 
administrativă și că remunicipalizarea 
rămâne posibilă fără restricții în funcție 
de condițiile locale și pe baza dorinței 
exprimate de alegătorii locali;

Or. en

Amendamentul 413
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să adopte măsuri preventive pentru 
protejarea sectoarelor amenințate de o 
scădere a nivelului de ocupare a forței de 
muncă ca o consecință a TTIP;

Or. it
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Amendamentul 414
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să asigure recunoașterea reciprocă a 
calificărilor profesionale între părți și 
promovarea mobilității transatlantice prin 
facilitarea intrării lucrătorilor de înaltă 
calificare în sectoarele acoperite de TTIP;

Or. en

Amendamentul 415
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să asigure o excludere explicită a 
serviciilor publice, astfel cum sunt 
menționate la articolul 14 din TFUE, de 
la domeniul de aplicare a TTIP, pentru a 
garanta că autoritățile locale și naționale 
au libertatea de a introduce, adopta, 
menține sau abroga orice măsură privind 
organizarea, finanțarea, furnizarea și 
executarea serviciilor publice, prevăzute 
la articolul 168 din TFUE (sănătatea 
publică) și în Protocolul 26 (servicii de 
interes general) din tratatele UE; această 
excludere nu ar trebui să se aplice 
indiferent dacă serviciile în cauză sunt 
organizate sub formă de monopol, 
funcționând în baza unor drepturi 
exclusive sau în alt mod, și dacă sunt 
finanțate și/sau prestate public sau privat;

Or. en
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Amendamentul 416
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vib) să se asigure o excludere totală de la 
TTIP a National Health Service (NHS) 
din Regatul Unit în cadrul negocierilor 
privind accesul pe piață, astfel încât 
această exceptare să nu poată fi 
contestată prin niciun mecanism de 
soluționare a litigiilor care ar putea 
decurge de TTIP;

Or. en

Amendamentul 417
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vib) să promoveze, în paralel cu 
negocierile, ideea ca UE și SUA să poarte 
discuții referitoare la încheierea unui 
acord suplimentar care să elimine 
cerințele privind permisul de muncă, 
astfel încât să se genereze o mobilitate 
maximă a lucrătorilor între UE și SUA;

Or. en

Amendamentul 418
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vib) să i se clarifice partenerului de 
negociere faptul că, în conformitate cu 
secțiunea 19 din mandatul de negociere al 
UE, serviciile publice sunt cele care fac 
obiectul regimului de reglementare 
specific stabilit prin jurisprudența părții 
contractante respective sau a membrului 
respectiv, sau care se caracterizează prin 
obligații specifice impuse furnizorilor de 
servicii la nivel național, regional sau 
local în sensul interesului general; în 
această categorie intră, de exemplu, 
distribuția apei și a energiei electrice, 
eliminarea deșeurilor menajere și a apei 
menajere, serviciile de urgență, serviciile 
publice de sănătate și protecție socială, 
transportul public de călători, precum și 
sectorul locuințelor, măsurile de 
urbanism și dezvoltare urbană;

Or. en

Amendamentul 419
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vib) să promoveze, în paralel cu 
negocierile, ideea ca UE și SUA să poarte 
discuții referitoare la încheierea unui 
acord suplimentar care să elimine 
cerințele privind permisul de muncă, 
astfel încât să se genereze o mobilitate 
maximă a lucrătorilor între UE și SUA;

Or. en
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Amendamentul 420
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vib) să ia măsuri imediate pentru a 
proteja dreptul guvernelor din cadrul UE 
de a organiza, gestiona și reglementa 
serviciile publice, precum și de a legifera 
și stabili standarde de calitate și de 
siguranță cu privire la acestea, prin 
neangajarea sectoarelor de servicii 
publice într-o liberalizare suplimentară a 
accesului pe piață și prin înregistrarea 
rezervelor cu caracter general din 
anexa II în graficele de Tratament 
național cu privire la toate serviciile de 
sănătate, în sensul cel mai larg, serviciile 
de comunicare, serviciile educaționale, 
serviciile de mediu, serviciile financiare, 
serviciile sociale, serviciile de transport și 
serviciile energetice;

Or. en

Amendamentul 421
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vic) în conformitate cu secțiunea 19 din 
mandatul de negociere al UE, pentru 
serviciile publice să se aplice o exceptare 
orizontală de la toate obligațiile care 
decurg din principiul accesului la piață și 
al tratamentului național și, în plus, 
referitor la serviciile publice să se 
formuleze o rezervă pentru toate 
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sectoarele și toate măsurile existente și 
viitoare în ceea ce privește limitarea 
numărului de servicii și furnizori de 
servicii, impunerea de obligații specifice 
furnizorilor de servicii și reglementarea 
furnizării acestor servicii în sensul 
interesului general;

Or. en

Amendamentul 422
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vid (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vid) să respingă continuarea deschiderii 
serviciilor de învățământ cu finanțare 
mixtă, inclusiv în sectorul învățământului 
preșcolar, școlar și universitar, precum și 
în cel al învățării pentru adulți și al 
formării continue, dat fiind faptul că 
acordul GATS conține deja reglementări 
arhisuficiente privind liberalizarea;

Or. en

Amendamentul 423
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vie (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vie) să se asigure că aspectele care 
definesc standardele în dreptul european 
al achizițiilor publice, nu sunt puse în 
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pericol, acestea fiind esențiale mai ales în 
transpunerea la nivel regional, de 
exemplu în ceea ce privește respectarea 
dreptului muncii, a standardelor sociale și 
a convențiilor colective, a politicilor de 
achiziții ecologice sau accesul IMM-
urilor, standarde care asigură faptul că 
alegerea celui mai bun ofertant nu se 
bazează doar pe preț, ci ia în considerare 
în mod corespunzător și alte criterii, 
precum cele sociale și de durabilitate;

Or. en

Amendamentul 424
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vif (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vif) să se asigure menținerea în legislația 
UE privind achizițiile publice a 
exceptărilor, astfel cum sunt prevăzute în 
prezent în diferitele directive privind 
achizițiile publice și concesiunile 
(praguri, cooperare internă și 
intermunicipală, excepții sectoriale, cum 
sunt cele pentru sectorul apei sau al 
serviciilor de urgență);

Or. en

Amendamentul 425
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vig (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vig) să permită fiecărui stat membru în 
parte să acorde mai multe ajutoare de stat 
sectoarelor industriale vulnerabile și să 
permită existența unor întreprinderi mai 
proactive în sectorul public;

Or. en

Amendamentul 426
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vih (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vih) să recunoască importanța anumitor 
întreprinderi de stat și să se asigure că se 
acordă prioritate dispozițiilor specifice și 
identificabile pentru protecția 
întreprinderilor de stat;

Or. en

Amendamentul 427
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele financiare 

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele financiare 
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și în vederea sprijinirii eforturilor de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

și în vederea sprijinirii eforturilor de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară; să se 
asigure că aceste eforturi de cooperare nu 
limitează suveranitatea de reglementare și 
de supraveghere a UE și a statelor 
membre, inclusiv capacitatea acestora de 
a interzice anumite produse și activități 
financiare;

Or. en

Amendamentul 428
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele 
financiare și în vederea sprijinirii 
eforturilor de cooperare în curs, în alte 
forumuri internaționale, cum ar fi 
Comitetul de la Basel pentru 
supraveghere bancară;

(vii) să condiționeze negocierile cu privire 
la orice viitor acord de o coordonare 
prealabilă a reformelor în sectoarele 
bancare naționale, care să permită 
îmbunătățirea finanțării investițiilor în 
fiecare stat membru;

Or. fr

Amendamentul 429
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să combine negocierile privind (vii) să combine negocierile privind 
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accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele 
financiare și în vederea sprijinirii 
eforturilor de cooperare în curs, în alte 
forumuri internaționale, cum ar fi 
Comitetul de la Basel pentru supraveghere 
bancară;

accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a întări stabilitatea 
financiară și a sprijini eforturile de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

Or. fr

Amendamentul 430
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele financiare 
și în vederea sprijinirii eforturilor de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele financiare 
și în vederea sprijinirii eforturilor de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară; să 
excludă furnizarea de servicii financiare 
din modul 1 de la angajamentele UE 
privind accesul pe piață până când nu 
există o convergență în materie de 
reglementare în acest domeniu, pentru a 
se evita arbitrajul de reglementare;

Or. en

Amendamentul 431
Yannick Jadot, Ska Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să combine negocierile privind
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele financiare 
și în vederea sprijinirii eforturilor de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

(vii) să condiționeze accesul sporit la 
piețele pentru servicii financiare de
convergența prealabilă a reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel în forurile 
multilaterale competente, pentru a sprijini 
introducerea reglementărilor necesare 
pentru a preveni crizele financiare și în 
vederea sprijinirii eforturilor de cooperare 
în curs, în alte forumuri internaționale, cum 
ar fi Comitetul de la Basel pentru 
supraveghere bancară și Consiliul pentru 
Stabilitate Financiară;

Or. en

Amendamentul 432
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele financiare 
și în vederea sprijinirii eforturilor de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel posibil
pentru a sprijini introducerea 
reglementărilor necesare pentru a preveni 
crizele financiare și în vederea asigurării 
unei protecții adecvate a consumatorilor 
de bunuri și servicii financiare și a
sprijinirii eforturilor de cooperare în curs, 
în alte forumuri internaționale, cum ar fi 
Comitetul de la Basel pentru supraveghere 
bancară;

Or. es
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Amendamentul 433
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele financiare 
și în vederea sprijinirii eforturilor de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea și compatibilitatea
reglementărilor necesare pentru a preveni 
crizele financiare și în vederea sprijinirii 
eforturilor de cooperare în curs, în alte 
forumuri internaționale, cum ar fi 
Comitetul de la Basel pentru supraveghere 
bancară;

Or. en

Amendamentul 434
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel pentru a 
sprijini introducerea reglementărilor 
necesare pentru a preveni crizele financiare 
și în vederea sprijinirii eforturilor de 
cooperare în curs, în alte forumuri 
internaționale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

(vii) să combine negocierile privind 
accesul la piețe pentru servicii financiare 
cu convergența în domeniul reglementării 
financiare la cel mai înalt nivel, fără a 
reduce nivelul actualelor reglementări 
financiare ale UE, pentru a sprijini 
introducerea reglementărilor necesare 
pentru a preveni crizele financiare și în 
vederea sprijinirii eforturilor de cooperare 
în curs, în alte forumuri internaționale, cum 
ar fi Comitetul de la Basel pentru 
supraveghere bancară;

Or. en
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Amendamentul 435
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viia) să se asigure că TTIP se aliniază cu 
angajamentele UE și SUA formulate deja 
în declarația comună din 4 aprilie 2011, 
permițând funcționarea deplină a 
ecosistemului digital și promovând fluxuri 
transfrontaliere de date prelucrate în 
scopuri legitime; să se asigure că 
dispozițiile prevăzute de TTIP nu 
împiedică prestatorii de servicii ai părților 
sau clienții acestor prestatori să transfere 
informații pe cale electronică la nivel 
intern sau peste hotare, să acceseze 
informații publice sau să acceseze 
propriile lor informații stocate în alte țări; 
să se asigure că TTIP interzice orice 
cerință aplicabilă prestatorilor de servicii 
în domeniul TIC de a utiliza 
infrastructura locală sau de a constitui o 
prezență locală, ca o condiție de furnizare 
a serviciilor1a;

__________________
1a „Principiile comerciale UE-SUA pentru 
serviciile de tehnologie a informației și 
comunicațiilor”, 4 aprilie 2011. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011
/april/tradoc_147780.pdf

Or. en

Amendamentul 436
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viia) să ia măsuri imediate pentru a 
interzice sau pentru a supune unei 
fiscalități mai puternice în cadrul TTIP 
problema transferării sistematice a 
capitalului peste Atlantic pentru a se evita 
plata impozitelor în țara de producție 
și/sau de vânzare a bunurilor sau 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 437
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viia) să nu își asume angajamente 
suplimentare privind accesul pe piață 
pentru serviciile financiare, întrucât 
interconectarea, complexitatea și entitățile 
excesiv de mari generează și răspândesc 
riscuri sistemice și reprezintă o 
amenințare la adresa stabilității 
financiare;

Or. en

Amendamentul 438
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viib (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viib) să ia măsuri imediate pentru a 
preveni concurența fiscală, și anume prin 
activitățile de dumping în impozitarea 
profiturilor și a câștigurilor financiare și 
prin menținerea companiilor offshore și a 
altor zone privilegiate din punct de vedere 
fiscal;

Or. en

Amendamentul 439
Ska Keller, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viib) să ia măsuri imediate pentru a trata 
chestiuni precum planificarea fiscală 
agresivă și denaturarea concurenței prin 
măsuri precum mutarea sediului central 
de cealaltă parte a Atlanticului pentru a 
obține condiții concurențiale inechitabile 
și pentru a garanta că fondurile 
„offshore”, ai căror administratori își 
desfășoară activitatea pe ambele maluri 
ale Atlanticului, sunt obligate să își 
stabilească sediul „onshore” (în țara de 
origine); să ia măsuri imediate pentru a 
asigura un schimb automat de informații 
și o raportare fiscală defalcată pe țări în 
toate sectoarele;

Or. en

Amendamentul 440
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viic (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viic) să se asigure că în domeniul de 
aplicare al acordului privind TTIP nu este 
inclusă nicio jurisdicție caracterizată prin 
absența impozitelor sau prin perceperea 
unor impozite minime;

Or. en

Amendamentul 441
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viid (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viid) să se asigure că legislația și 
reglementarea financiară nu sunt aplicate 
în temeiul capitolelor din TTIP privind 
cooperarea în domeniul reglementării și 
că sunt eliminate din procedurile de 
contestare în instanță sau de soluționare a 
litigiilor în temeiul acordului TTIP;

Or. en

Amendamentul 442
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viie (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viie) îndeamnă Comisia să negocieze o 
excludere prudențială generală care să 
garanteze stabilitatea financiară și să 
acopere obiectivele de interes public, cum 
ar fi restructurarea băncilor și a altor 
instituții financiare, și să garanteze 
accesul general la serviciile financiare 
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disponibile și să ofere o finanțare 
adecvată pentru tranziția către economii 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 443
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu 
se ia niciun angajament în ceea ce 
privește fluxurile de date înainte ca 
legislația europeană privind protecția 
datelor să fie în vigoare;

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare;

Or. en

Amendamentul 444
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special 
în domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu 
se ia niciun angajament în ceea ce 
privește fluxurile de date înainte ca 
legislația europeană privind protecția 
datelor să fie în vigoare;

(viii) să se asigure că se propune o 
coordonare europeană privind protecția 
datelor în locul unei eventuale liberalizări 
a fluxurilor de date, în special în domeniul 
comerțului electronic și al serviciilor 
financiare;
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Or. fr

Amendamentul 445
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu se 
ia niciun angajament în ceea ce privește 
fluxurile de date înainte ca legislația 
europeană privind protecția datelor să fie în 
vigoare;

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu se 
ia niciun angajament în ceea ce privește 
fluxurile de date înainte ca legislația 
europeană privind protecția datelor să fie în 
vigoare; să garanteze că orice eventual 
angajament asumat cu privire la fluxul de 
date este însoțit de dispoziții cuprinzătoare 
privind prezența locală și conținutul local; 
prin urmare, recomandă Comisiei să ia 
măsuri imediate pentru a încorpora în 
acord o clauză orizontală cuprinzătoare, 
neambiguă și cu forță juridică obligatorie 
care să excludă total normele UE privind 
protecția datelor cu caracter personal din 
toate capitolele TTIP, cu trimitere la 
articolul XIV din GATS, și fără nicio 
condiție;

Or. en

Amendamentul 446
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind (viii) să asigure liberalizarea fluxurilor 
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protecția datelor nu este compromis prin
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu 
se ia niciun angajament în ceea ce 
privește fluxurile de date înainte ca 
legislația europeană privind protecția 
datelor să fie în vigoare;

transfrontaliere de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare, asigurând totodată o 
protecție adecvată a datelor și respectarea 
deplină a legislației UE privind protecția 
datelor;

Or. en

Amendamentul 447
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special 
în domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu se 
ia niciun angajament în ceea ce privește 
fluxurile de date înainte ca legislația 
europeană privind protecția datelor să fie
în vigoare;

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este sub nicio formă
compromis, în special în domeniul 
comerțului electronic și al serviciilor 
financiare; recunoscând necesitatea 
fluxurilor de date în fiecare sector al 
economiilor noastre, relevanța acestora 
drept coloana vertebrală pentru comerțul 
transatlantic și importanța lor pentru un 
internet deschis, să se asigure că nu se ia 
niciun angajament, nici orizontal, nici 
sectorial, în ceea ce privește transferul, 
prelucrarea și stocarea de date, până nu 
intră în vigoare o legislație puternică în 
materie de protecție a datelor pe ambele 
părți ale Atlanticului și până nu se 
reconstruiesc punți de date solide între 
cele două blocuri; orice discuție conexă 
este condiționată de adoptarea și punerea 
în aplicare a următoarelor dosare de 
reglementare: regulamentul UE privind 
protecția datelor, proiectul de lege 
american al drepturilor de 
confidențialitate ale consumatorilor, legea 
americană a libertății (Freedom Act) și 
legea americană privind acțiunile în 
justiție (Judicial Redress Act), pentru a 
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finaliza acordul cadru UE-SUA, precum 
și finalizarea reformei „sferei de 
siguranța” a UE prin angajamentul SUA 
de a respecta criteriile de necesitate 
aferente clauzelor de securitate națională;

Or. en

Amendamentul 448
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu se 
ia niciun angajament în ceea ce privește 
fluxurile de date înainte ca legislația 
europeană privind protecția datelor să fie în 
vigoare;

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis și mai 
mult prin liberalizarea fluxurilor de date, în 
special în domeniul comerțului electronic 
și al serviciilor financiare; să se asigure că 
nu se ia niciun angajament în ceea ce 
privește fluxurile de date înainte ca 
legislația europeană privind protecția 
datelor să fie în vigoare;

Or. de

Amendamentul 449
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu 
se ia niciun angajament în ceea ce 
privește fluxurile de date înainte ca 

(viii) să se asigure că protecția datelor la 
nivel european nu este compromisă prin 
liberalizarea fluxurilor transatlantice de 
date, în special în domeniul comerțului 
electronic și al serviciilor financiare;
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legislația europeană privind protecția 
datelor să fie în vigoare;

Or. de

Amendamentul 450
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special 
în domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu 
se ia niciun angajament în ceea ce 
privește fluxurile de date înainte ca 
legislația europeană privind protecția 
datelor să fie în vigoare;

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor este respectat în totalitate 
în orice acord final, în special în domeniul 
comerțului electronic și al serviciilor 
financiare, asigurând totodată un mediu 
juridic stabil și predictibil care să 
garanteze și să faciliteze capacitatea 
permanentă a societăților comerciale, 
îndeosebi în sectorul serviciilor, de a 
transfera date peste Atlantic; subliniază 
că UE ar trebui să coopereze cu Statele 
Unite pentru a încuraja țările terțe să 
adopte standarde la fel de înalte privind 
protecția datelor în cadrul comerțului 
mondial; de asemenea, remarcă faptul că 
aceste dispoziții trebuie să fie compatibile 
cu dispozițiile enunțate la articolul 14 din 
GATS și că restricțiile care vizează
fluxurile de date și infrastructura conexă 
pot crea riscuri care trebuie recunoscute;

Or. en

Amendamentul 451
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 
domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu se 
ia niciun angajament în ceea ce privește 
fluxurile de date înainte ca legislația 
europeană privind protecția datelor să fie 
în vigoare;

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția și confidențialitatea datelor nu 
este compromis prin liberalizarea fluxurilor 
de date, în special în domeniul comerțului 
electronic și al serviciilor financiare; să 
reafirme faptul că aspectele legate de 
confidențialitate și protecția datelor vor fi 
discutate de parteneri în paralel, în cadrul 
revizuirii acordului UE-SUA privind sfera 
de siguranță și al acordului cadru privind 
protecția datelor; să se asigure că nu se ia 
niciun angajament în ceea ce privește 
fluxurile de date în cadrul TTIP și că 
negocierile TTIP pe marginea capitolelor 
privind comerțul electronic și serviciile 
financiare sunt suspendate până ce va 
intra în vigoare legislația europeană 
privind protecția datelor, momentan 
reformulată;

Or. en

Amendamentul 452
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special 
în domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare; să se asigure că nu se 
ia niciun angajament în ceea ce privește 
fluxurile de date înainte ca legislația 
europeană privind protecția datelor să fie 
în vigoare;

(viii) să se asigure că orice dispoziție 
referitoare la fluxurile de date este în 
concordanță cu acquis-ul UE privind 
protecția datelor, în special în domeniul 
comerțului electronic și al serviciilor 
financiare, menționând importanța 
fluxurilor transfrontaliere de date atât 
pentru economia digitală, cât și, din ce în 
ce mai mult, pentru industria tradițională; 
să se asigure că acordul ține seama de 
dispozițiile articolului XIV din Acordul 
General privind Comerțul cu Servicii 
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(GATS) referitoare la protecția datelor cu 
caracter personal;

Or. en

Amendamentul 453
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viiia) să aibă drept obiectiv recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale, 
pentru a permite lucrătorilor din UE și 
din SUA să își desfășoare activitatea pe 
ambele părți ale Atlanticului și pentru a 
facilita mobilitatea investitorilor, a 
profesioniștilor, a lucrătorilor și 
tehnicienilor cu înaltă calificare între UE 
și SUA, în sectoarele reglementate de 
TTIP;

Or. en

Amendamentul 454
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viiia) să ia act de creșterea îngrijorătoare 
a cerințelor de localizare forțată a datelor 
la nivel mondial, care ar trebui să 
stimuleze UE și SUA să depună eforturi 
în direcția unui cadru transatlantic axat 
pe protecția dreptului la confidențialitatea 
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și securitatea datelor într-un mod 
neprotecționist;

Or. en

Amendamentul 455
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viiia) să țină seama de faptul că 
aprobarea Parlamentului European 
pentru versiunea finală a acordului TTIP 
ar putea fi pusă sub semnul întrebării cât 
timp activitățile secrete de supraveghere 
în masă nu sunt complet abandonate și 
cât timp nu se găsește o soluție pentru 
drepturile la confidențialitatea datelor ale 
cetățenilor UE, inclusiv dreptul la căi de 
atac administrative și judiciare, formulate 
la punctul 74 din Rezoluția Parlamentului 
European din 12 martie 2014;

Or. en

Amendamentul 456
Louis Michel, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul viiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viiia) să se asigure că încrederea între 
UE și SUA, zdruncinată în urma 
scandalurilor de supraveghere în masă, 
este restaurată rapid și complet; să se 
asigure că toate transferurile de date către 
SUA se efectuează exclusiv cu respectarea 
legislației europene;
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Or. fr

Amendamentul 457
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că legislația europeană 
în materie de concurență este respectată 
în mod corespunzător, în special în 
mediul digital;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 458
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că legislația europeană 
în materie de concurență este respectată 
în mod corespunzător, în special în 
mediul digital;

eliminat

Or. de

Amendamentul 459
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este respectată în 

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este respectată în 
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mod corespunzător, în special în mediul 
digital;

mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 460
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este respectată în 
mod corespunzător, în special în mediul 
digital;

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este respectată în 
mod corespunzător, în special în mediul 
digital; să se asigure că, în paralel cu 
negocierile privind TTIP, Comisia 
Europeană depune eforturi suplimentare 
în vederea elaborării unei politici 
europene digitale ambițioase;

Or. fr

Amendamentul 461
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este respectată în 
mod corespunzător, în special în mediul 
digital;

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este, de asemenea,
respectată în mod corespunzător, în mediul 
digital;

Or. de

Amendamentul 462
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este respectată în 
mod corespunzător, în special în mediul 
digital;

(ix) să includă un capitol ambițios pe tema 
concurenței, care să asigure că legislația 
europeană în materie de concurență este 
respectată în mod corespunzător, în special 
în mediul digital, stabilind totodată noi 
standarde, privitoare mai ales la 
întreprinderile de stat, care ar putea 
forma baza unor norme globale și a unor 
abordări comune îmbunătățite cu țările 
terțe;

Or. en

Amendamentul 463
David Borrelli, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este respectată în 
mod corespunzător, în special în mediul 
digital;

(ix) să se asigure că legislația europeană în 
materie de concurență este respectată în 
mod corespunzător, în special în mediul 
digital; să se asigure că societățile private 
pot concura în mod echitabil cu 
întreprinderile de stat sau controlate de 
stat; să se asigure că subvențiile de stat 
acordate întreprinderilor private sunt 
reglementate și se supun unui sistem de 
control transparent; să se asigure că 
„neutralitatea rețelei” poate contribui 
pozitiv la o piață mai echitabilă și mai 
liberă; să se asigure că practicile de 
coluziune în stabilirea prețurilor și abuzul 
de poziție dominantă pe piață sunt evitate 
și pedepsite prin intermediul unor legi 
specifice;

Or. en
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Amendamentul 464
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ixa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ixa) să se asigure că serviciile 
audiovizuale sunt excluse pe baza 
principiului neutralității tehnologice;

Or. es

Amendamentul 465
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ixa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ixa) să se asigure conformitatea cu 
standardele europene de sănătate 
aplicabile produselor agricole, pescărești 
și de acvacultură; să se asigure că 
cerințele riguroase de trasabilitate pentru 
aceste produse sunt menținute;

Or. fr

Amendamentul 466
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul ixb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ixb) să se asigure o excludere din TTIP 
pentru gestionarea drepturilor și a cotelor 
de pescuit; TTIP nu ar trebui să conducă 
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la liberalizarea drepturilor de pescuit, de 
exemplu, printr-un sistem de cote 
individuale transferabile (CIT);

Or. fr

Amendamentul 467
Emmanuel Maurel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul 
ar trebui să evite riscul de a aduce 
prejudicii la adresa diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii, inclusiv în domeniul 
serviciilor audiovizuale și culturale, și 
faptul că actualele și viitoarele dispoziții și 
politici de sprijinire a sectorului cultural, 
în special în mediul digital, sunt excluse 
din domeniul de aplicare al negocierilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 468
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul 
ar trebui să evite riscul de a aduce 
prejudicii la adresa diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii, inclusiv în domeniul 
serviciilor audiovizuale și culturale, și 
faptul că actualele și viitoarele dispoziții și 
politici de sprijinire a sectorului cultural, 
în special în mediul digital, sunt excluse 
din domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se asigure, prin intermediul unei 
clauze generale cu caracter juridic 
obligatoriu în acord, cu respectarea 
deplină a Convenției UNESCO asupra 
protecției și promovării diversității 
expresiilor culturale, că părțile la acest 
acord, inclusiv statele membre respective, 
își păstrează dreptul de a adopta sau
menține orice măsură (în special de 
natură reglementară și/sau financiară) 
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legată de protecția sau promovarea
diversității culturale, a libertății și 
pluralismului mass-mediei, sau de a 
menține ori dezvolta capacitatea 
serviciilor audio, audiovizuale și a altor 
servicii conexe care servesc nevoile 
democratice, sociale și culturale ale 
fiecărei societăți, indiferent de tehnologia 
sau de platforma de distribuție utilizată;

Or. en

Amendamentul 469
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special 
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural sunt 
excluse din domeniul de aplicare al 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 470
Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
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audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special 
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

audiovizuale, mass-media și culturale, și 
faptul că actualele și viitoarele dispoziții și 
politici de sprijinire a sectorului cultural și 
mass-media, în special în mediul digital, 
sunt excluse din domeniul de aplicare al 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 471
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special 
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale și în domeniul 
editorial, și faptul că actualele și viitoarele 
dispoziții și politici de sprijinire a 
sectorului cultural, în special în mediul 
digital, sunt excluse din domeniul de 
aplicare al negocierilor;

Or. fr

Amendamentul 472
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 

(x) să se aibă în vedere faptul că, după 
cum se specifică în mandat, acordul nu 
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la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special 
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

conține nicio dispoziție care aduce 
prejudicii la adresa diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii; prin urmare, să se 
asigure că sectorul serviciilor audiovizuale 
și culturale, precum și actualele și 
viitoarele dispoziții și politici de sprijinire 
a sectorului cultural, în special în mediul 
digital, în conformitate cu principiul 
neutralității tehnologice, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor; să 
excludă subvențiile sau sprijinul 
guvernamental în favoarea serviciilor 
audiovizuale, educaționale și culturale și 
a sectoarelor conexe, inclusiv „produsele 
digitale”, din orice angajament luat în 
capitolele referitoare la telecomunicații, 
investiții sau comerț electronic;

Or. en

Amendamentul 473
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special 
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul va
trebui să respecte, să protejeze și să evite 
riscul de a aduce prejudicii la adresa 
diversității culturale și lingvistice a 
Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, excluse în mod 
explicit de la negociere prin mandatul 
acordat Comisiei, și faptul că actualele și 
viitoarele dispoziții și politici de sprijinire 
a sectorului cultural, în special în mediul 
digital, sunt excluse din domeniul de 
aplicare al negocierilor; să se asigure că 
sunt garantate drepturile statelor membre 
și ale Uniunii de a menține și a dezvolta 
propriile politici culturale și audiovizuale;

Or. fr
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Amendamentul 474
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și 
lingvistice a Uniunii, inclusiv în domeniul
serviciilor audiovizuale și culturale, și 
faptul că actualele și viitoarele dispoziții și 
politici de sprijinire a sectorului cultural, 
în special în mediul digital, sunt excluse 
din domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că 
diversitatea culturală și lingvistică a 
statelor membre poate fi exprimată mai 
ales în sectorul serviciilor audiovizuale și 
culturale și că, deși este un element 
esențial pentru menținerea coeziunii 
naționale și sociale în statele membre, 
Uniunea nu are nici competența, nici 
legitimitatea de a acționa în acest 
domeniu;

Or. fr

Amendamentul 475
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special 
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special 
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor; să 
insiste asupra faptului că statele membre, 
regiunile și municipalitățile trebuie să 
aibă în continuare posibilitatea de a 
adopta orice măsuri de reglementare sau 
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financiare vizând protejarea sau 
promovarea diversității culturale, a 
libertății și pluralismului mass-media, 
precum și conservarea sau dezvoltarea 
serviciilor audiovizuale și conexe, vizând 
servirea nevoilor culturale ale fiecărei 
societăți, indiferent de tehnologia utilizată 
sau platforma de distribuție;

Or. en

Amendamentul 476
Franck Proust, Marc Joulaud, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să reamintească, după cum se 
menționează clar în mandatul de 
negociere, faptul că acordul ar trebui să 
evite riscul de a aduce prejudicii la adresa 
diversității culturale și lingvistice a 
Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, cum ar fi 
digitalizarea patrimoniului cultural 
european în mediul digital sau sistemul de 
stabilire a prețului cărții în domeniul 
editorial, sunt excluse din domeniul de 
aplicare al negocierilor; adaugă că aceste 
dispoziții ar trebui să facă obiectul unor 
articole în corpul juridic al acordului, și 
nu doar să fie menționate în preambul 
sau într-o anexă;

Or. fr

Amendamentul 477
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary



PE552.120v01-00 92/124 AM\1055725RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în 
special în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale;

Or. de

Amendamentul 478
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în 
special în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, și anume în sectorul cultural, 
având în vedere statutul său special în 
cadrul UE; să țină seama de faptul că 
acordul nu va afecta capacitatea Uniunii 
și a statelor sale membre de a pune în 
aplicare politici și măsuri compatibile cu 
evoluțiile din acest sector, în special în 
mediul digital;

Or. en

Amendamentul 479
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în 
special în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, în conformitate cu articolele 
relevante din tratate, inclusiv în domeniul 
serviciilor audiovizuale și culturale, și 
faptul că actualele și viitoarele dispoziții și 
politici sunt extinse și completate;

Or. en

Amendamentul 480
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în special 
în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
de presă, audiovizuale și culturale, și faptul 
că actualele și viitoarele dispoziții și 
politici de sprijinire a sectorului 
audiovizual cultural, în special în mediul 
digital, sunt excluse din domeniul de 
aplicare al negocierilor;

Or. en

Amendamentul 481
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul x
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii, inclusiv în domeniul serviciilor 
audiovizuale și culturale, și faptul că 
actualele și viitoarele dispoziții și politici 
de sprijinire a sectorului cultural, în 
special în mediul digital, sunt excluse din 
domeniul de aplicare al negocierilor;

(x) să se aibă în vedere faptul că acordul ar 
trebui să evite riscul de a aduce prejudicii 
la adresa diversității culturale și lingvistice 
a Uniunii și că mandatul atribuit Comisiei 
Europene de statele membre exclude în 
mod explicit sectorul audiovizual;

Or. en

Amendamentul 482
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xa) să considere conservarea diversității 
culturale ca element complementar la 
excluderea serviciilor audiovizuale, și nu 
ca alternativă, deoarece ambele concepte 
de „excepție culturală” și „diversitate 
culturală” acordă o garanție judiciară 
insuficientă pentru a proteja cultura și 
serviciile audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 483
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xa) să țină cont de faptul că UE nu a 
stabilit o definiție a „serviciilor culturale” 
în TTIP și că este necesară o definiție 
comună și precisă a culturii, a serviciilor 
culturale și a produselor culturale în 
sensul prezentului acord. O astfel de 
definiție trebuie făcută publică cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 484
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xb) să includă în acord o clauză care să 
asigure conformitatea deplină cu 
Convenția UNESCO asupra protecției și 
promovării diversității expresiilor 
culturale și respectarea deplină a 
practicilor statelor membre;

Or. en

Amendamentul 485
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xc) să fie conștientă de riscurile pentru 



PE552.120v01-00 96/124 AM\1055725RO.doc

RO

producția culturală care decurg din 
interpretarea diferită a ceea ce constituie 
„secret comercial” în SUA, respectiv în 
UE;

Or. en

Amendamentul 486
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 487
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 

(xi) să se asigure că, respectând noul 
pachet de achiziții publice și concesiuni al 
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deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

UE care intră în vigoare în 2016, se ține 
seama de imensul interes din partea 
întreprinderilor europene în vederea 
obținerii accesului la contractele de 
achiziții publice din SUA, atât la nivel 
federal, cât și la nivel de stat, de exemplu 
în domeniul serviciilor de construcții, 
infrastructurii rutiere și bunurilor și 
serviciilor, unde există în prezent o 
discrepanță în ceea ce privește 
deschiderea pieței americane;

Or. en

Amendamentul 488
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, al ingineriei civile, 
al aeroporturilor, al transportului urban 
și al infrastructurii energetice, respectând, 
în același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

Or. fr
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Amendamentul 489
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

(xi) să adopte o abordare ambițioasă față 
de capitolul privind achizițiile publice, în 
vederea remedierii, în conformitate cu 
principiul reciprocității, a diferențele 
majore care există în prezent în gradul de 
deschidere a celor două piețe de achiziții 
publice și în vederea deschiderii
semnificative a pieței americane, încă 
reglementată de Buy American Act din 
1933, pe baza angajamentelor 
internaționale asumate în temeiul 
Acordului privind achizițiile publice și pe 
baza eliminării restricțiilor aplicate în 
prezent atât la nivel federal, cât și la nivel 
de stat și administrativ în Statele Unite ale 
Americii; subliniază, în special, 
necesitatea de a se garanta că 
angajamentele asumate de autoritățile 
federale americane vor fi onorate la toate 
nivelurile politice și administrative; să 
asigure că se ține cont de imensul interes 
din partea întreprinderilor europene, 
îndeosebi IMM-uri, în vederea obținerii 
accesului nediscriminatoriu la contractele 
de achiziții publice din SUA, atât la nivel 
federal, cât și la nivel de stat, de exemplu 
în domeniul serviciilor de construcții, 
infrastructurii rutiere și bunurilor și 
serviciilor; să asigure conformitatea 
capitolului cu noile directive ale UE în 
materie de achiziții pe și concesiuni, mai 
ales în ceea ce privește definirea 
cooperării publice, a excluderilor, a 
accesului IMM-urilor și utilizarea 
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criteriilor MEAT;

Or. en

Amendamentul 490
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

(xi) să se asigure că discrepanțele în ceea 
ce privește deschiderea piețelor de achiziții 
publice de pe ambele părți ale Atlanticului 
sunt eliminate, pentru a obține un acces 
pe piețele publice pe baza principiului 
reciprocității, având în vedere în special
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat 
federal, de exemplu în domeniul serviciilor 
de construcții, infrastructurii rutiere și 
feroviare și bunurilor și serviciilor, 
respectând, în același timp, criteriile de 
sustenabilitate pentru achizițiile publice de 
ambele părți, printre altele, noul pachet de 
achiziții publice și concesiuni al UE care 
intră în vigoare în 2016;

Or. fr

Amendamentul 491
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 

(xi) să ia în considerare faptul că, deși 
există discrepanțe în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice pe 
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pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

ambele părți ale Atlanticului, o mai mare 
deschidere a piețelor de achiziții publice 
ar reduce spațiul politic pentru guverne, 
deoarece achizițiile publice pot fi un 
mijloc important de promovare a 
obiectivelor macroeconomice, cum ar fi 
dezvoltarea locală; în orice caz, trebuie să 
se asigure fără echivoc că aplicarea 
criteriilor sociale și de mediu pentru 
achizițiile publice și dreptul la servicii 
prestate „intern”, precum și cooperarea 
intercomunală de ambele părți nu vor fi 
restricționate;

Or. en

Amendamentul 492
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele mari în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și de 
transport și bunurilor și serviciilor, 
remarcând faptul că 85 % din licitațiile 
publice din UE sunt deschise pentru SUA, 
în vreme ce doar 32 % din licitațiile din 
SUA sunt deschise pentru UE; să asigure 
respectarea criteriilor de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;
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Or. en

Amendamentul 493
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
sensibilitățile politice asociate deschiderii 
acestui important spațiu de politică 
industrială atunci când se are în vedere
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate, 
dreptul muncii și dispozițiile specifice 
privind serviciile sociale, de sănătate, de 
educație și alte servicii de interes general
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016; să se asigure că se ține 
seama de discrepanțele dintre deschiderea 
de iure și de facto a pieței de achiziții 
publice din UE, iar costurile aferente 
liberalizării sunt evaluate în totalitate;

Or. en

Amendamentul 494
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, cadrele juridice existente
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016; să se asigure că nicio 
parte nu va adopta măsuri noi de natură 
să restricționeze accesul pe piață în 
materie de achiziții, în afara măsurilor 
deja în vigoare;

Or. en

Amendamentul 495
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 

(xi) să se asigure că se ține seama de 
discrepanțele în ceea ce privește 
deschiderea piețelor de achiziții publice de 
pe ambele părți ale Atlanticului și de 
imensul interes din partea întreprinderilor 
europene în vederea obținerii accesului la 
contractele de achiziții publice din SUA, 
atât la nivel federal, cât și la nivel de stat, 
de exemplu în domeniul serviciilor de 
construcții, infrastructurii rutiere și 
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bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016;

bunurilor și serviciilor, respectând, în 
același timp, criteriile de sustenabilitate 
pentru achizițiile publice de ambele părți, 
printre altele, noul pachet de achiziții 
publice și concesiuni al UE care intră în 
vigoare în 2016; să invite Uniunea 
Europeană să introducă un „European 
Business Act” după modelul „American 
Business Act”, care să încurajeze 
dezvoltarea economică a IMM-urilor și a 
industriei europene;

Or. fr

Amendamentul 496
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) în ceea ce privește faptul că 
achizițiile publice constituie o parte 
substanțială a economiei UE și a 
economiilor altor parteneri comerciali și 
că, prin urmare, ele constituie un interes 
economic esențial al UE, să sublinieze că 
acestea trebuie să facă parte din orice 
acord final cuprinzător privind TTIP;

Or. en

Amendamentul 497
Markus Pieper, Markus Ferber, Othmar Karas, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Antonio 
Tajani, Paul Rübig, Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să asigure transparența și 
nediscriminarea pentru întreprinderile 
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europene, în special pentru IMM-uri, 
atunci când participă la licitații de 
contracte publice pe piața americană, la 
toate nivelurile de guvernare;

Or. en

Amendamentul 498
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să se asigure că SUA va crește 
transparența procesului de adjudecare în 
vigoare pe teritoriul său prin stabilirea 
unui portal unic pentru publicarea 
invitațiilor de participare la licitație, astfel 
încât să ofere o mai bună vizibilitate a 
contractelor de achiziții publice pentru 
ofertanții străini;

Or. fr

Amendamentul 499
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să fie conștientă de faptul că UE și-a 
deschis în mod unilateral și foarte rapid 
propria piață a achizițiilor publice și nu ar 
trebui să vizeze deschiderea achizițiilor 
publice în Statele Unite în schimbul 
posibilității de a păstra sau a recupera 
spațiul politic pe propria sa piață de 
achiziții publice, care are un rol esențial, 
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mai ales pentru a face față crizei 
economice și a stimula crearea de locuri 
de muncă la nivel local;

Or. en

Amendamentul 500
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să continue eforturile în curs pentru 
a realiza condiții de concurență echitabile 
și a atinge un nou nivel de transparență 
în ceea ce privește accesul pe piață în 
domeniul achizițiilor, care este împiedicat 
de protecționismul SUA, luând în 
considerare și abordând în mod eficient 
provocarea de a negocia cu nivelul 
federal din SUA, unde problema în cauză 
(achizițiile publice) este o competență de 
stat, în urma căreia societățile din UE 
sunt împiedicate să realizeze investiții 
majore în infrastructura de transport 
(cum ar fi proiecte feroviare și 
infrastructuri portuare) din cauza: (i) 
barierelor de reglementare și de 
standardizare și a constrângerilor 
administrative și (ii) a dispozițiilor de tipul 
„Buy America”, care creează un 
dezavantaj semnificativ pentru bunurile și 
serviciile din UE; să depună eforturi în 
direcția obținerii unui rezultat final în 
ceea ce privește TTIP, cu cerințe 
procedurale deschise și predictibile în 
materie de achiziții, în vederea asigurării 
accesului egal al întreprinderilor din UE 
și din SUA pe piața celeilalte regiuni, 
atunci când participă la licitații publice în 
calitate de ofertanți;

Or. en
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Amendamentul 501
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să recunoască statutul deosebit de 
sensibil al achizițiilor și investițiilor în 
domeniul apărării, dar să se asigure că 
acestea nu sunt utilizate în mod abuziv ca 
ajutor de stat disimulat;

Or. en

Amendamentul 502
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să se asigure că noile norme 
europene adoptate cu ocazia revizuirii 
directivelor privind achizițiile publice sunt 
păstrate și promovate în cadrul 
negocierilor, în special în ceea ce privește 
accesul IMM-urilor la achizițiile publice, 
urmând exemplul Small Business Act, 
criteriile de atribuire bazate mai degrabă 
pe cel mai bun raport calitate/preț, decât 
pe cel mai mic preț, piețele rezervate 
actorilor din economia socială, 
posibilitatea ca autoritățile contractante 
să coopereze intercomunal și pragurile 
sub care atribuirea contractelor de 
achiziții publice nu face obiectul normelor 
europene sau internaționale;

Or. fr
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Amendamentul 503
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xib) să se impună respectarea dreptului 
autorităților contractante de a promova în 
cadrul contractelor de achiziții publice 
circuite scurte de aprovizionare, pentru a 
contribui la un grad mai ridicat de 
respectare a mediului;

Or. fr

Amendamentul 504
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xic) să se asigure că parteneriatele 
public-private sunt excluse din cadrul 
negocierilor, ca urmare a mizei deosebit 
de importante pe care acestea o reprezintă 
pentru autoritățile publice, în special în 
ceea ce privește dezvoltarea locală;

Or. fr

Amendamentul 505
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xid (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xid) să se asigure că contractele de 
concesiune sunt excluse din cadrul 
negocierilor, ca urmare a mizei deosebit 
de importante pe care acestea o reprezintă 
pentru autoritățile publice, din cauza 
faptului că, în general, produc efecte 
pentru o perioadă îndelungată;

Or. fr

Amendamentul 506
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standardele de sustenabilitate în achizițiile 
publice, printre altele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Acordului privind 
achizițiile publice revizuit recent;

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standarde comune în achizițiile publice, 
printre altele în ceea ce privește punerea în 
aplicare a Acordului privind achizițiile 
publice revizuit recent;

Or. en

Amendamentul 507
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standardele de sustenabilitate în achizițiile 
publice, printre altele în ceea ce privește 

(xii) să se asigure că autoritățile publice 
au posibilitatea de a adopta politici 
responsabile din punct de vedere social și 
ecologic în materie de achiziții și că 
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punerea în aplicare a Acordului privind 
achizițiile publice revizuit recent;

dispozițiile privind achizițiile nu limitează 
capacitatea autorităților publice de a 
răspunde nevoilor sociale și de mediu; să 
se asigure că politicile din domeniul 
achizițiilor publice ar trebui să fie în 
concordanță cu Convenția 94 a OIM cu 
privire la clauzele de muncă din 
contractele publice; să promoveze 
cooperarea UE-SUA la nivel internațional 
pentru a promova standardele de 
sustenabilitate în achizițiile publice, printre 
altele în ceea ce privește punerea în 
aplicare a Acordului privind achizițiile 
publice revizuit recent;

Or. en

Amendamentul 508
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standardele de sustenabilitate în 
achizițiile publice, printre altele în ceea ce 
privește punerea în aplicare a Acordului 
privind achizițiile publice revizuit recent;

(xii) să promoveze cooperarea între statele 
membre și SUA la nivel internațional 
pentru a promova schimburi comerciale 
raționale, care să respecte cerințele 
ecologice și sociale ale fiecărui stat 
membru și care să recunoască 
suveranitatea statelor membre în ceea ce 
privește stabilirea unui nivel de protecție a 
propriilor contracte publice cel puțin egal 
cu cel aplicabil contractelor publice din 
Statele Unite;

Or. fr

Amendamentul 509
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standardele de sustenabilitate în achizițiile 
publice, printre altele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Acordului privind 
achizițiile publice revizuit recent;

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standardele de sustenabilitate în achizițiile 
publice, printre altele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Acordului privind 
achizițiile publice revizuit recent la toate 
nivelurile federale și subfederale ale 
guvernului;

Or. de

Amendamentul 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standardele de sustenabilitate în achizițiile 
publice, printre altele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Acordului privind 
achizițiile publice revizuit recent;

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standardele de sustenabilitate în achizițiile 
publice, printre altele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Acordului privind 
achizițiile publice revizuit recent și 
adoptarea și respectarea standardelor în 
materie de responsabilitate socială a 
întreprinderilor, pe baza Orientărilor 
privind întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE);

Or. es

Amendamentul 511
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru a promova 
standardele de sustenabilitate în 
achizițiile publice, printre altele în ceea ce 
privește punerea în aplicare a Acordului 
privind achizițiile publice revizuit recent;

(xii) să promoveze cooperarea UE-SUA la 
nivel internațional pentru realizarea de noi 
acorduri internaționale în domeniul 
achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 512
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xii – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să se asigure că accesul la achizițiile 
publice este limitat și reglementat atunci 
când este utilizat pentru a încuraja 
producția locală și consumul local 
sustenabil sau accesul echitabil pe piață 
pentru produse comerciale;

Or. en

Amendamentul 513
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că Statele Unite sunt 
incluse în procesul de negociere pentru a 
obține rezultate semnificative în 
deschiderea contractelor de achiziții 
publice pentru întreprinderile din UE;

eliminat

Or. en



PE552.120v01-00 112/124 AM\1055725RO.doc

RO

Amendamentul 514
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că Statele Unite sunt 
incluse în procesul de negociere pentru a 
obține rezultate semnificative în 
deschiderea contractelor de achiziții 
publice pentru întreprinderile din UE;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 515
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că Statele Unite sunt 
incluse în procesul de negociere pentru a 
obține rezultate semnificative în 
deschiderea contractelor de achiziții 
publice pentru întreprinderile din UE;

(xiii) să se asigure că Statele Unite sunt 
incluse în procesul de negociere pentru a 
obține rezultate semnificative în 
deschiderea contractelor de achiziții 
publice pentru întreprinderile din UE; să 
țină seama de faptul că, în cazul în care 
nu se obțin rezultate palpabile în ceea ce 
privește deschiderea pieței americane a 
achizițiilor publice, Parlamentul 
European nu poate sub nicio formă să 
aprobe acordul;

Or. it

Amendamentul 516
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că Statele Unite sunt 
incluse în procesul de negociere pentru a 
obține rezultate semnificative în 
deschiderea contractelor de achiziții 
publice pentru întreprinderile din UE;

(xiii) să se asigure că Statele Unite sunt 
incluse în procesul de negociere, precum și 
nivelurile subcentrale din UE;

Or. en

Amendamentul 517
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că Statele Unite sunt 
incluse în procesul de negociere pentru a 
obține rezultate semnificative în 
deschiderea contractelor de achiziții 
publice pentru întreprinderile din UE;

(xiii) să se asigure că Statele Unite sunt 
incluse în procesul de negociere pentru a 
obține rezultate solide și tangibile
semnificative în deschiderea contractelor 
de achiziții publice pentru întreprinderile 
din UE;

Or. de

Amendamentul 518
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiiia) să se asigure că domeniile sensibile 
ale apărării și securității sunt excluse de 
la negocierile privind accesul pe piețele 
publice, întrucât aceasta riscă să creeze 
condiții de concurență inegale pentru 
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industria europeană a apărării și ar 
acționa contrar obiectivelor stabilite de 
șefii de stat și de guvern în cadrul 
Consiliului pentru apărare din 2013;

Or. fr

Amendamentul 519
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiiia) să insiste în favoarea unui 
angajament clar de a revoca legile 
antisindicale existente, precum legile 
privind dreptul la muncă;

Or. en

Amendamentul 520
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA, fără a atenua 
normele europene; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;
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Or. en

Amendamentul 521
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; să se asigure că 
negociatorii iau măsuri în vederea 
integrării țărilor în curs de dezvoltare în 
lanțurile valorice globale; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 522
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA pentru a se evita 
riscul subminării normelor privind locul 
de fabricație sau de prelucrare a 
produselor prin intermediul altor acorduri 
semnate; având în vedere încheierea 
negocierilor pentru Acordul economic și 
comercial cuprinzător (CETA) dintre UE și 
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acesteia; Canada și potențiala modernizare a 
Acordului de liber schimb UE-Mexic, 
precum și a acordurilor bilaterale în curs 
de negociere de către Statele Unite în 
cadrul Parteneriatului transpacific (TPP),
vor trebui luate în considerare posibilitatea 
cumulării și sfera de aplicare a acesteia;

Or. fr

Amendamentul 523
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător 
(CETA) dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare 
a acesteia;

(xiv) să se asigure că regulile de origine 
sunt apărate în sfera de acțiune a 
Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 524
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; garantând 
totodată necumularea concesiilor deja 
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economic și comercial cuprinzător 
(CETA) dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare 
a acesteia;

acordate în alte acorduri comerciale, 
pentru a nu slăbi protecția produselor 
sensibile;

Or. en

Amendamentul 525
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia; consideră că negocierile sunt o 
oportunitate de a trece la standarde 
comune ridicate în ceea ce privește 
marcarea obligatorie a originii 
produselor, pentru a oferi consumatorilor 
garanții totale și a crea condiții echitabile 
de acces la cele două piețe pentru 
operatorii economici;

Or. en

Amendamentul 526
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia pentru a le reduce la maximum;

Or. fr

Amendamentul 527
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător 
(CETA) dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare 
a acesteia;

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordării UE cu reglementările mult mai 
avansate care sunt în vigoare în SUA; să 
asigure standarde comune obligatorii 
pentru definirea originii produselor, 
permițând astfel consumatorilor să 
cunoască proveniența a ceea ce cumpără, 
permițând autorităților vamale din statele 
membre să combată mai eficient 
contrafacerea și să ofere operatorilor 
economici șanse egale pentru accesul pe 
piață; să țină seama de faptul că, în cazul 
în care nu se obțin rezultate palpabile în 
aceste domenii, Parlamentul European nu 
poate sub nicio formă să aprobe acordul;

Or. it

Amendamentul 528
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător 
(CETA) dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare 
a acesteia;

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine armonizează abordările
UE și SUA într-un mod care, pe cât 
posibil, să ia în considerare interesele 
producătorilor europeni și, astfel, să 
contribuie la creșterea economică și să 
promoveze crearea de locuri de muncă în 
UE protejând totodată produsele 
sensibile; cu toate acestea, trebuie păstrat 
în vedere faptul că obiectivul TTIP este de 
a facilita comerțul cu produse autentice 
fabricate în SUA și în UE, și nu de a 
permite importuri din țări terțe; vor trebui 
luate în considerare, de la caz la caz, 
excluderi pentru anumite produse, iar 
pentru sectoarele sensibile ar trebui 
acordate excluderi de la orice tip de 
cumulare;

Or. en

Amendamentul 529
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Christofer 
Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA și instituirea de 
reguli de origine eficiente; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
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acesteia; posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

Or. de

Amendamentul 530
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare 
a acesteia;

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, ar trebui efectuată o evaluare 
de impact independentă a consecințelor 
unei piețe transatlantice extinse la 
NAFTA înaintea oricărei analize a 
posibilității și a sferei de aplicare a 
cumulării;

Or. en

Amendamentul 531
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 

(xiv) având în vedere încheierea 
negocierilor pentru Acordul economic și 
comercial cuprinzător (CETA) dintre UE și
Canada și potențiala modernizare a 
Acordului de liber schimb UE-Mexic, să se 
asigure că se ia în considerare posibilitatea 



AM\1055725RO.doc 121/124 PE552.120v01-00

RO

modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

cumulării și sfera de aplicare a acesteia, în 
vederea unei posibile viitoare zone 
transatlantice de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 532
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA, întrucât nu există 
o legislație europeană clară privind 
importurile din țările terțe; având în 
vedere încheierea negocierilor pentru 
Acordul economic și comercial cuprinzător 
(CETA) dintre UE și Canada și potențiala 
modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 533
Goffredo Maria Bettini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 

(xiv) să se asigure că negocierile privind 
regulile de origine vizează armonizarea 
abordărilor UE și SUA; având în vedere 
încheierea negocierilor pentru Acordul 
economic și comercial cuprinzător (CETA) 
dintre UE și Canada și potențiala 
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modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia;

modernizare a Acordului de liber schimb 
UE-Mexic, vor trebui luate în considerare 
posibilitatea cumulării și sfera de aplicare a 
acesteia; consideră că negocierile sunt o 
oportunitate de a trece la standarde 
comune ridicate în ceea ce privește 
marcarea obligatorie a originii 
produselor, pentru a oferi consumatorilor 
garanții totale și a crea condiții echitabile 
de acces la cele două piețe pentru 
operatorii economici;

Or. en

Amendamentul 534
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) serviciile de interes general nu 
trebuie să intre în domeniul de aplicare al 
acordului, ci ar trebui excluse prin 
intermediul unei exceptări orizontale 
pentru serviciile publice ale oricărui 
sector;

Or. de

Amendamentul 535
Franck Proust, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) adaugă că, în plus față de originea 
produselor, UE ar trebui să evidențieze 
know-how-ul și tradiția protejate de 
indicațiile geografice europene (IG), 
astfel încât recunoașterea deplină a 
acestora pe ambele părți ale Atlanticului 
să permită o coabitare permanentă cu 
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existența mărcilor; subliniază că aceste 
preocupări s-ar putea extinde la 
indicațiile geografice ale produselor 
neagricole; atrage atenția asupra 
necesității de a găsi o soluție în cadrul 
negocierilor la problema contrafacerii și a 
utilizării abuzive a notorietății mărcii 
anumitor produse de prestigiu, pentru a 
pune capăt abuzurilor în ceea ce privește 
accesul acestor produse pe piață;

Or. fr

Amendamentul 536
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) să se asigure că TTIP este un acord 
deschis și să caute modalități prin care 
partenerii valoroși, care au un interes în 
negocierile TTIP în virtutea acordurilor 
uniunii vamale fie cu UE, fie cu SUA, să 
poată fi informați într-un mod mai activ 
asupra evoluției sale;

Or. en

Amendamentul 537
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) să se garanteze că UE și SUA 
stabilesc norme comune pentru a defini 
originea produselor, asigurându-se că 
aceste norme sunt clare, ușor de aplicat și 
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favorabile comerțului echitabil și că țin 
cont de tendințele actuale și viitoare ale 
producției;

Or. fr

Amendamentul 538
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b – subpunctul xivb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xivb) să încerce să se asigure că țările în 
curs de dezvoltare beneficiază în mod 
indirect de TTIP și să își păstreze 
angajamentul de a duce mai departe 
agenda comercială multilaterală;

Or. en


